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tiivistelmä
abstract

LAB-ammattikorkeakoulussa on syksystä 2019 kevää-
seen 2021 tutkittu tuotesuunnittelun roolia tekstiilien ja 
vaatteiden kiertotaloudessa  Telaketju 2 – Liiketoimintaa 
tekstiilien kiertotaloudesta  -hankkeessa. Suunnittelijan 
opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun on 
luotu tämän tutkimustyön pohjalta avaamaan suun-
nittelijalle ja tuotesuunnittelusta kiinnostuneille sitä, 
kuinka mittava merkitys suunnittelijan päätöksillä on 
tekstiilien ja vaatteiden kiertotalouden toteutumisessa. 
Opas kokoaa tiivistetysti yhteen kiertotalouden mu-
kaisen vaatesuunnittelun keskeisimmät periaatteet ja 
 tarjoaa suunnittelijalle perustiedot kohti kiertotalou-
den mukaista vaatesuunnittelua. 

From Autumn 2019 to Spring 2021, LAB University of 
Applied Sciences has surveyed the role of product de-
sign in circular economy of textiles and clothing in 
the Telaketju 2 project. The Designer’s Guideline for 
Circular Clothing Design summarizes these studies 
and aims to raise awareness of how large the impacts 
and possibilities of the design choices are in the cloth-
ing industry. With the right information, the designer 
can more easily balance the design choices for circular 
economy. There are English attachments available at 
the end of this guide. These attachments can be used 
as a self-reflective tool for design process or as a base 
for workshop working together with other designers.
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johdanto

1.1 suunnitteLijAn oPAs

Suunnittelijan valinnat voidaan nähdä 
joko kiertotalouden mahdollistajana 
tai sen estäjänä: ne ohjaavat vaatteen 
koko elinkaarta ja sen aikaisia ympä-
ristövaikutuksia aina materiaalin tuo-
tannosta tuotteen uudelleenkäyttöön, 
kierrättämiseen, uudelleenvalmistuk-
seen tai poisheittoon. On arvioitu, että 
peräti 80% tuotteen ympäristövaikutuk-
sista ratkaistaan suunnittelijan pöydällä. 
Muotoiluprosessit etenevät yritysten 
kiireisessä arjessa usein tietyllä kaa-
valla, mutta syventämällä ja kehittä-
mällä niiden kulkua, voidaan tehostaa 
myös kiertotalouden toteutumista suun-
nitteluvaiheessa. Huomioitavaa kuiten-
kin on, että suunnittelija ei yrityksen 

sisällä toimiessaan  välttämättä tee 
kaikkia lopullisia valintoja. Näin ol-
len suunnittelijan rooli kiertotalouden 
edistäjänä tulee suhteuttaa suunnit-
telijan todellisiin toimivaltuuksiin. 
Kokonaisvaltainen vastuullisuus ja 
kierto talous muutoinkin toteutuu vain, 
kun koko yrityksen strategia ja toiminta 
on sitoutettu sen mahdollistamiseksi. 

Tähän oppaaseen on koottu vaate-
suunnittelijoille tietoa kiertotalouden 
mukaisen suunnittelun mahdollista-
miseksi. Julkaisu toimii keskustelun 
avauksena kohti kiertotalouden mu-
kaista suunnittelua ja sen  prosesseja. 
Tarkoituksena on tarjota suunnitteli-
jalle tietoa  kiertotalouden mukaisen 

suunnittelun tueksi ja kirja voi toimia 
suunnittelijan apuna  itsereflektoinnissa. 

Oppaassa käsitellään tekstiilien 
kierrätykseen liittyviä realiteetteja 
ja se pyrkii antamaan suunnittelijalle 
tiivistetyn katsauksen kiertotaloutta 
huomioivaan suunnitteluun. Lisäksi 
se kokoaa yhteen konkreettisia tapoja 
kiertotalouden varmistamiseksi suun-
nittelun keinoin. Loppuyhteenvetona 
esitellään suunnittelijan muistilista, 
jonka perusteella suunnittelija voi ar-
vioida suunnittelemiensa tuotteiden 
tuomia mahdollisuuksia tai esteitä 
kiertotaloudelle.

Jo suunnitteluvaiheessasuuri vastuu ympäristö-vaiku tksista
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1.2 tAustAtietoA tekstiiLien jA VAAtteiden kierrätYksestä

Suomessa heitetään pois noin 70-100 
miljoonaa kiloa vaatteita ja kodin-
tekstiilejä vuosittain. Yksilötasolla 
määrä tarkoittaa 13-18 kiloa poisto-
tekstiiliä jokaista suomalaista  kohden. 
Tekstiilien kierrätykselle ei tällä het-
kellä vielä ole olemassa kaupallista 
 keräys- ja kierrätysjärjestelmää. Reilu 
 viidennes käytetyistä tekstiileistä pää-
tyy uudelleenkäyttöön, mutta suuri osa 
päätyy sekajätteeseen. 

Tekstiilin kierrätykselle on kuitenkin 
Suomessa valoisammat  tulevaisuuden 
näkymät, sillä Euroopan Unionin 
 jätedirektiivin mukaan viimeistään 
vuonna 2025 poistotekstiileille on jär-
jestettävä erilliskeräys. Tällä hetkellä 
puhtaita ja ehjiä poistotekstiilejä vas-
taanottavat  hyväntekeväisyysjärjestöt 
ja kirpputorit, mutta erilliskeräykseen 

kelpaavat  tulevaisuudessa lisäksi myös 
 rikkinäiset tekstiilit. 

Kierrätyksessä vaatteen tai tekstiilin 
materiaali käytetään hyödyksi uuden 
tuotteen raaka-aineena  käsittelemällä 
sitä esimerkiksi mekaanisesti tai ke-
miallisesti. Kierrätys on prosessi, jolla 
tuote pelkistetään aina takaisin pe-
rusmateriaalitasolleen, jolloin nämä 
materiaalit voidaan muuttaa uusiksi 
tuotteiksi. Suomessa termiä  “kierrätys” 
käytetään yleisesti myös silloin, kun 
poistotekstiilituotteita ohjataan uu-
delleenkäyttöön (esimerkiksi vanhojen 
vaatteiden lahjoitus hyväntekeväisyy-
teen) tai silloin, kun ostetaan käytettyjä 
tekstiilejä. Käsite on jäänyt elämään 
kansankieleen, vaikka edellä maini-
tuissa tapauksissa virallinen termi on 
uudelleenkäyttö. (Telaketju 2020a) 

Tällä hetkellä ei kaupallista keräysjärjestelmää

70-100 
miljoonaa 
kiloa 

SEKAJÄTE

VAATTEET JA 
KODINTEKSTIILIT

13-18 kiloa
poistekstiiliä

VUOSITTAIN
  SUOMESSA

PER
HENKILÖ

POISTOTEKSTIILI

SUOMESSA
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Kierrätyksessä vaatteen tai tekstiilin materiaali käytetään 
hyödyksi uuden tuotteen raaka-aineena käsittelemällä 

sitä esimerkiksi mekaanisesti tai kemiallisesti. Kierrätys 
on prosessi, jolla tuote pelkistetään aina takaisin 

perusmateriaalitasolleen, jolloin nämä materiaalit 
voidaan muuttaa uusiksi tuotteiksi.

(Telaketju 2020a)
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Pelkkä keräys ei kuitenkaan  varmista 
kierrätystä, vaan se on vain yksi osa 
laajempaa tekstiilien  kiertotalouden 
kokonaisuutta. Kehitystyö tekstiilien 
kiertotalouden ekosysteemin luomi-
seksi on Suomessa parhaillaan käyn-
nissä. Vuonna 2021 Paimioon valmistuu 
pohjoismaiden ensimmäinen poisto-
tekstiiliä laajamittaisesti teollisuuden 
uusiokäyttöön käsittelevä  jalostuslaitos. 
(Halla-aho & Ruokamo 2021, 130) 

Laitoksen rakennuttaa yritysten 
poistotekstiiliä käsittelevä Rester Oy 
ja kiinteistöön tulee vuokralaiseksi 
Lounais-Suomen jätehuolto, joka kä-
sittelee omalla pilottilinjastollaan koti-
talouksien poistotekstiiliä. Tavoitteena 

on käsitellä poistotekstiiliä teolli-
suuden raaka-aineeksi. Tuleva laitos 
pystyy käsittelemään 12 000 tonnia 
poistotekstiiliä vuodessa. Se on noin 
10 % Suomen tekstiilijätemäärästä. 
Molemmilta linjastoilta syntyy lop-
putuotteena  kierrätyskuitua. 

Euroopan unioni edistää siirtymistä 
kohti kestävää tekstiilialaa valmiste-
lemalla tekstiilistrategiaa. Strategian 
tarkoituksena on ohjata  kiertotalouden 
mukaista suunnittelua ja vastuulli-
suutta. Jatkossa tuotteet tulisi suun-
nitella aiempaa pitkäikäisemmiksi, 
uudelleen käytettäviksi, korjattaviksi 
ja kierrätettäviksi. Valmisteluvaiheessa 
Suomen Tekstiili ja Muoti on jättänyt 

helmikuussa 2021 tekstiilistrategiaa 
koskevan lausunnon, jossa korostetaan 
suomalaisyritysten tarjoamia ratkaisuja 
alan globaaleihin haasteisiin. Liitto 
toivoo lausunnossaan tekstiilistrate-
gian myös puuttuvan alan rakenteelli-
siin esteisiin ja luovan yhdenmukaisia 
ratkaisuja esimerkiksi tekstiilien kier-
rätykseen. Liiton mukaan on myös tär-
keää, että tekstiilistrategia kannustaa 
yrityksiä kiertotalouteen ja tarjoaa 
 tukea sitä edistäviin investointeihin. 

Lopullista komission ehdotusta teks-
tiilistrategiasta odotetaan vuoden 2021 
aikana. (Suomen Tekstiili ja Muoti 2021)

Valmisteilla tekstiilistrategia kestävän tekstiilialan puolesta

Paimion ensimmäinen

jalostuslaitos 

poistotekstiileille

EU:SSASUOMESSA

Kiertotalouden ekosysteemien

luominen
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1.3 PoistotekstiiLin HYÖdYntäminen

Jätehierarkia tarkoittaa niitä vaiheita, 
joita noudattaen jätteiden syntyä ra-
joitetaan ja syntyvät jätteet saadaan 
otetuiksi talteen. Ensisijaisesti on 
 vähennettävä syntyvän jätteen määrää 
ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin 
syntyy, jätteen haltijan on  ensisijaisesti 
 valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä 
varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. 
Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen 
haltijan on hyödynnettävä jäte muulla 
tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen 
energiana. Jos hyödyntäminen ei ole 

mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. 
Vaatimus perustuu Euroopan unionin 
lainsäädäntöä yhdenmukaistavaan jä-
tepuitedirektiiviin 2008/98/EY.  

Jätehierarkian mukaan tekstiilituot-
teen elinkaaren pidentäminen ja uu-
delleenkäyttö sellaisenaan ovat parhaat 
vaihtoehdot poistotekstiilien hyödyn-
tämiseen. Kun tekstiili ei enää kelpaa 
uudelleenkäyttöön, sille on mahdol-
lista löytää kierrätyksen kautta uusi 
 elinkaari. (Kamppuri ym. 2019) 

JÄTETTÄ SYNTYY

ENNALTAEHKÄISY

JÄTEHIERARKIA

1. Jätteen määrän ja 
haitallisuuden vähen täminen

KIERRÄTYS 

EI MAHDOLLINEN

HYÖDYNTÄMINEN
EI MAHDOLLINEN

2.   Jäte valmisteltava uudelleenkäyttöä varten
  Kierrätettävä

3. 

Jäte hyödynne ttävä

muulla tavoin,

esim. energiana

4. 
Loppukäsiteltävä
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1.4 kiertotalouden r-strategiat

regenerate Uudistaminenr0

refuse Kieltäytyminenr1

rethink Uudelleenajattelur2

reuse Uudelleenkäyttör4

reduce Vähentäminenr3

repair Korjaaminenr5

refurbish Kunnostaminenr6

remanufacture Uudelleenvalmistusr7

repurpose Uusiokäyttör8

recycle Kierrättäminenr9

recover Palauttaminenr10

Uutta luova toiminta, joka mukautuu eko systeemien Uutta luova toiminta, joka mukautuu eko systeemien 
 luonnollisiin kiertoihin ja antaa enemmän kuin ottaa. luonnollisiin kiertoihin ja antaa enemmän kuin ottaa.

Tuotteelle ei ole tarvetta tai sen voi  korvata täysin Tuotteelle ei ole tarvetta tai sen voi  korvata täysin 
toisella tuotteella.toisella tuotteella.

Tuotteen käyttöasteen tehostaminen esimerkiksi Tuotteen käyttöasteen tehostaminen esimerkiksi 
jakamalla, lainaamalla, vuokraamalla.jakamalla, lainaamalla, vuokraamalla.

Tuotannon tai käytön  tehostaminen  Tuotannon tai käytön  tehostaminen  
vähentämällä luonnonvarojen ja  materiaalien käyttöä.vähentämällä luonnonvarojen ja  materiaalien käyttöä.

Hyväkuntoisen tuotteen käyttö toisen käyttäjän Hyväkuntoisen tuotteen käyttö toisen käyttäjän 
toimesta samassa käyttötarkoituksessa.toimesta samassa käyttötarkoituksessa.

Korjaus, huolto ja ylläpitö tuotteen käytön  Korjaus, huolto ja ylläpitö tuotteen käytön  
mahdollistamiseksi samassa käyttötarkoituksessa.mahdollistamiseksi samassa käyttötarkoituksessa.

Vanhan ja viallisen tuotteen kunnostaminen Vanhan ja viallisen tuotteen kunnostaminen 
nykypäivän tarpeisiin.nykypäivän tarpeisiin.

Käytöstä poistuneen tuotteen tai sen osien Käytöstä poistuneen tuotteen tai sen osien 
hyödyntäminen samassa käyttötarkoituksessa.hyödyntäminen samassa käyttötarkoituksessa.

Käytöstä poistuneen tuotteen tai sen osien uusiokäyttö Käytöstä poistuneen tuotteen tai sen osien uusiokäyttö 
eri käyttötarkoituksessa.eri käyttötarkoituksessa.

Materiaalien prosessointi saman (= korkea arvo) tai Materiaalien prosessointi saman (= korkea arvo) tai 
alemman (= matala arvo) laadun saamiseksi.alemman (= matala arvo) laadun saamiseksi.

Materiaalien polttaminen ja palauttaminen energian Materiaalien polttaminen ja palauttaminen energian 
hyödynnykseen.hyödynnykseen.

Uudistava & 
eheyttävä toiminta

Viisas tuotteiden 
 valmistus & käyttö

Tuotteen & 
sen osien eliniän 

pidentäminen

Hyödyllinen 
materiaalinkäyttö,

haittojen minimointi
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1.4 kiertotALouden r-strAteGiAt

Jotta jätehierarkia ei jäisi vain yhdeksi 
kaavioksi muiden joukossa, suunnitte-
lijan avuksi on useita kiertotalouden 
strategioita tukemaan päätöksiä suun-
nittelussa kohti kiertotalouden  mukaisia 
ratkaisuja. Yksi tutuimmista on Ellen 
MacArthur Foundationin “Nine R’s” 

-strategiataulukko, jossa käydään läpi 
tuotteen eri hyödynnysvaihtoehtoja 
hyödyllisestä materiaalinkäytöstä tuot-
teen elinkaaren pidentämiseen ja käy-
tön lisäämiseen. 

Ajatuksena on tuotteen arvon lisää-
minen: kaaviossa kierrätys ja materiaa-
lin poltto ovat alimpana arvoasteikossa.  
Kiertotalouden mukaisessa suunnitte-
lussa jäte ja päästöt on suunniteltu pois. 
Tuotteet, raaka-aineet ja materiaalit 

säilyvät mahdollisimman pitkään kier-
rossa. Tämä voidaan saavuttaa esimer-
kiksi uudelleenkäytön, kierrätyksen ja 
luonnon systeemien regeneroinnilla eli 
eheyttämisellä. 

Ellen MacArthur Foundationin 
alkuperäiseen kaavioon on l isätty 
yksi strategia lisää: Uudistaminen 
(Regenerate = R0). Tällä t arkoitetaan 
toimintaa, joka mukautuu ekosystee-
mien luonnollisiin kiertoihin ja jonka 
avulla maksimoidaan toiminnan posi-
tiiviset vaikutukset. Pelkän ylläpitävän 
tai negatiivisia vaikutuksia minimoi-
van suunnittelun sijaan tulisi keskittyä 
suunnittelemaan siten, että tuotteiden 
kokonaisvaikutuksissa jäätäisiin plus-
san puolelle.

  

Suomenkielinen
versio Ellen MacArthurin 

strategia taulukosta

Ekosysteemien

luonnollinen kierto
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2.0

kiertotalouden
mukainen 

vaatesuunnittelu
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2.1 suunnitteLijAn rooLi kiertotALoudessA

Vaateteollisuus on moninaisuudes-
saan haastava toimiala kokonaisval-
taisen vastuullisuuden näkökulmasta. 
Vaatesuunnittelijalle vastuullisuuden 
asettamat haasteet näkyvät lukuis-
ten vaihtoehtojen punnitsemisella. 
Suunnittelija joutuu arvioimaan,  mitkä 
valinnat ovat parhaita vaihtoehtoja 
missäkin tilanteessa. Kiertotalouden 
mukaisessa suunnittelussa suunnit-
telijalla on vastuu päätellä toisinaan 
varsin puutteellisenkin informaation 
perusteella, mikä ratkaisu on missäkin 
tilanteessa toimivin. 

Suunnittelijoilla on myös usein vail-
linaiset tiedot aina alati kehittyviin 
kierrätysmenetelmiin liittyvistä vaa-
timuksista. (Karell & Niinimäki 2019, 

1002) Tekstiilien kierrätysmenetelmiä 
on avattu tässä oppaassa kolmannessa 
kappaleessa, "Tekstiilien  lajittelu ja 
kierrätys". 

Kaiken tämän vuoksi itsensä kou-
luttautumisessa ja kehityksestä ajan 
tasalla pysyminen ovat osa suunnitte-
lijan työnkuvaa. Siinä missä perintei-
sessä suunnittelussa ammattitaitoinen 
muotoilija on perillä tuotteen valmis-
tusprosesseista, tulee kierrätettävyyttä 
huomioivan suunnittelijan ymmärtää 
myös kierrätysprosesseja (Halla-aho 
& Ruokamo 2021, 7). Suunnittelijan 
tulee suunnata katse myös uusiin 
 innovaatioihin ja niiden tarjoamiin 
mahdollisuuksiin. 

Mitkä valinna t parhaita 

(käyttötarkoitukseen 

nähden)?

I tsensä koulu ttaminenja ajan tasalla pysyminen

Kokonaisvaltaisen 

vastuullisuuden 

hahmo ttaminen

Laaja-alainen 

tie tämys

Kierrätysmenetelmien 
ymmärtäminen

Innovaa tio t

ja mahdollisuude t

SUUNNITTELIJAN
ROOLI KIERTOTALOUDESSA
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2.2 kierrätettäVYYden suunnitteLu 

Tiedolla on suuri vaikutus  elinkaaren 
ja kierrätettävyyden suunnittelussa. 
Ilman tietoa siitä, mitä rajoitteita ja 
ongelmia materiaalien lajittelussa ja 
kierrätyksessä on, jää suunnittelija 
epätietoiseksi siitä, millaisia valintoja 
tulisi tehdä kierrätettävyyden takaami-
seksi (Karell & Niinimäki 2019, 1011). 

Tiedon saatavuus, sen kerääminen 
sekä avoin kommunikaatio kierrätys-
laitosten, lajittelijoiden ja suunnitte-
lijoiden välillä auttavat suunnittelijaa 
pois lineaarisesta talousajattelusta 
ja mahdollistavat kierrätettävyyden 
suunnittelun. Kierrätettävyyttä suun-
niteltaessa yhden tuotteen ympärille 
asettuu monia vaatimuksia ja odotuk-
sia kohdistuen tuotteen koko elinkaa-
reen. Elinkaaren suunnittelu onkin 
osa kierrätettävyyden suunnittelua. 
Perinteisessä lineaarituotannossa tuot-
teen elinkaari sisältää selkeän alun, 
käytön ja lopun. Tässä ajatuksessa 

tuotteen pääperiaate on täyttää käy-
tön vaatimukset, olivat ne sitten tek-
niset ominaisuudet, muoto tai hinta. 

Kiertotalouden mukaisessa suunnit-
telussa tuotteen elinkaari muodostaa 
kehän, jossa suunnittelu on  keskiössä. 
Materiaalin kierrätettävyyden lisäksi 
tulee huomioida myös käytön aikaiset 
toimet ja tuotannon vaikutukset tuot-
teen kierrätettävyyteen. Suunnittelija 
itse voi vaikuttaa varsin vähän siihen, 
miten käyttäjä tuotteen kierrättää. 
Toisaalta tuotteen lajiteltavuus kier-
rätyslinjastolla voidaan tehdä huo-
mattavasti helpommaksi, mikäli siinä 
huomioidaan jo alustavanlaatuisesti 
lajittelulinjaston haasteet. Näitä voi-
vat tuoda esimerkiksi viimeistelyt, 
elastaani, sekoitemateriaalit tai kui-
dun lyhyt pituus, jotka suunnittelija 
voi huomioida jo suunnitteluvaiheessa. 
(Karell & Niinimäki 2019, 1005)

Avoimuus,

yhteistyö 

tahjen välillä Seuraavan sivun
Kiertotalouden

kehämalli



suunnittelijan opas 17 kiertotalouden mukainen vaatesuunnittelu

Lineaarisen mallin sijaan suunnittelun tulisi noudattaa kiertotalouden kehämallia, jossa 
suunnittelu on tuotteen elinkaarimallin keskiössä. Tässä mallissa suunnittelija huomioi 

tuotteen elinkaaren kaikki vaiheet. Tuotteen hävittämisen sijaan suunnittelija suunnittelee 
tuotteelle jatkoa, joka mahdollistaa tuotteelle uuden elinkaaren.

Tuote

Tuo tteen
valmistus

Käyttö

Uudelleen-
käyttö

Kierrätys

Materiaali-
tuo tanto

SUUNNITTELU

Suunnittelu 

tuo tteen elinkaaren

 keskiössä
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2.3 PurettAVuuden suunnitteLu

Tekstiilituotteiden  purettavuuden 
suunnittelu (Design for Disassembly) 
 tarkoittaa yksittäisten hankalasti yh-
dessä kierrätettävien komponenttien 
yhdistelyä niin, että mahdollisimman 
korkea arvo voidaan säilyttää kierrä-
tyksen myötä. (Forst 2020, 48) 

Purettavuuden ja sen tehostami-
sen huomioiminen suunnittelutyössä 
helpottaa ja nopeuttaa tuotteen sekä 
sen osien huoltamista, korjaamista ja 
kierrättämistä. Purettavuuden tehosta-
miseksi käytetyt ratkaisut voivat myös 
nopeuttaa tuotteen valmistamista sekä 
laskea valmistus- ja huoltokustannuksia. 
Hyvin suunniteltu purettavuus auttaa 
tuotteen kierrättäjää ohjaamaan tuot-
teessa käytetyt materiaalit aikaisessa 
vaiheessa oikeisiin kierrätysproses-
seihin, jolloin säästyy sekä aikaa että 
energiaa. (Halla-aho & Ruokamo 2021, 

34) Yksinkertaisimmillaan tällä voi-
daan tarkoittaa vaatteen tai sen osien 
suunnittelua niin, että korjaus ja osien 
uusiokäyttö onnistuu. Tekniikka tar-
joaa myös mahdollisuuksia uudenlaisiin 
innovaatioihin ja materiaalikokeilui-
hin. Lisäksi se helpottaa myöhempää 
lajittelutyötä ja kierrätystä. 

Purettavuuden suunnittelu voidaan 
nähdä vaihtoehtona kierrätettävyyden 
ja monomateriaalisuuden suunnittelulle 
silloin, kun sekoitusmateriaalin eri 
ominaisuuksia  tarvitaan (Forst 2020, 
28). Purettavuuden suunnittelu voi 
kuitenkin olla paljon muutakin, kuin 
pienten osien irrottamista tekstiilituot-
teesta. Mitä, jos tekstiilituotteita voitai-
siin suunnitella purettavuuslähtöisesti 
huonekalujen tavoin? Tekstiili materi-
aalina tarjoaa myös mahdollisuuksia. 
Suunnittelija voi käyttää purettavuuden 

suunnittelun apuna esimerkiksi eri-
laisia suunnittelustrategioita, kuten 
Design Thinking -menetelmään pe-
rustuvia Ted’s Ten -strategiakortteja. 
Esimerkiksi Velcro -tarranauha keksit-
tiin tutkimalla takiaisten koukkumaista 
rakennetta, jolla ne kiinnittyvät ohi-
kulkevaan eläimeen ja leviävät (Textiles 
Environment Design, kortti 7). Voisiko 
purettavuutta suunniteltaessa materiaa-
lit liittää toisiinsa samankaltaisin kiin-
nitysmekanismein ja hyödyntää näin 
yleensä sekoitemateriaalien tarjoamia 
mahdollisuuksia? Samanlaista meka-
nismia voisi tutkia myös kierrätystä 
haittaavien tekstiilien viimeistyksien 
kanssa: voisiko pinnoitemateriaalin ir-
rottaa takista samoin, kuin takiaisen 
koiran turkista? 

Pure ttavuuden vaiku tus
tuo tteen kierrätysprosessien

helpo ttamiseksi

S trategioiden
 hallin ta osana 

suunnittelu työtä
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Mitä jos materiaali olisikin kuin kasa legopalikoita – Yhdessä  toimiva kokonaisuus, mu ttatarvittaessa eroteltavissa taikorvattavisssa toisilla.
KIERRÄTYS

KORJAUS

Osien irro ttaminen
uudelleen-

käytettäväksi
Materiaalien yhdistely irrotettavaksi

Osien helppo 

ero ttelu & ero ttelun 

ohjeistaminen

ENERGIANA

1

2

3
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2.4 tekstiiLien LAjitteLun Huomioiminen suunnitteLussA

Osa purettavuuden suunnittelua on 
suunnittelu lajittelua varten. Tekstiilien 
lajittelu tehdään tällä hetkellä pää-
osin käsinlajitteluna. Sillä pystytään 
 tunnistamaan jopa konetta paremmin 
myyntiarvoiset tekstiilit, ja materiaaleja 
pystytään tunnistamaan myös tunnun 
ja tuotetyypin perusteella. 

Tunnistus pesulappujen perusteella 
on kuitenkin hidasta ja osa materiaa-
lista jää tunnistamatta, jos informaa-
tio puuttuu (esimerkiksi poisleikatut 
tai kuluneet pesulaput) tai silloin, 
kun tieto on virheellistä. Tuotetiedon 
 puuttuessa, tarkka kuituraaka-aineen 

tunnistaminen käsin on mahdotonta, 
mutta käsin tunnistuksessa päästään 
todennäköisesti riittävään tarkkuu-
teen etenkin mekaanisen kierrätyk-
sen kannalta. (Kamppuri ym. 2019, 9) 

Automatisoidussa lajittelulinjastossa 
käytetään tällä hetkellä pääosin NIR 
(Near Infrared) -teknologiaa, joka on 
infrapunaspektroskooppinen analyy-
simenetelmä. Tunnistuksen avulla la-
jittelu tehostuu ja kapasiteetti kasvaa, 
lisäksi NIR-teknologia mahdollistaa 
nopean ja materiaaleja tuhoamattoman 
analyysin. (Kamppuri ym. 2019, 12) 

Läpinäkyvät ja
ohuet (Esim, huivit 

ja verho t)
P innoite tu t

(Esim – sade takit,
suihkuverho t)

VIRHETUNNISTUKSEN

 AIHEUTTAVAT

POISTOTEKSTIILIT

Monikerrosrakentee t
(Esim, toppa takit,

peito t)

Alueittain eri
 materiaalise t

(esim, sisustustekstiilit,
joissa raida t eri 
materiaalia)

Elastaania sisältävät
(Esim – strech-farku t

ja neulee t)
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2.5 monomAteriAAListrAteGiA

Monomateriaali
luonteva valin ta 

tuo tteelle?

Monomateriaalilla tarkoitetaan ma-
teriaalia, joka koostuu vain yhdestä 
kuituraaka-aineesta. Materiaali voi 
olla myös sekoite, mikäli sille on oma 
selkeä jakeensa kierrätysprosessissa. 
Tekstiileissä monomateraalituotteella 
tarkoitetaan yhdestä kuidusta koostu-
vaa tuotetta, jonka mahdolliset pienet 
määrät muuta materiaalia eivät kui-
tenkaan hankaloita materiaalin kier-
rätystä. (Halla-aho & Ruokamo 2020, 
46) Tällainen pieni pitoisuus voi olla 
esimerkiksi elastaani. 

Elastaani asettaa haasteita kierrä-
tysprosessissa jo lajittelusta lähtien. Se 
on synteettinen kuitu, jonka kemial-
lisesta rakenteesta  vähintään 85 % on 
segmentoitua polyuretaania. Elastaania 
käytetään sekoitteena muiden kuitujen 
kanssa ja sen avulla saadaan kankaalle 
venyvyyttä ja vaatteelle istuvuutta. Sitä 

pystytään NIR-tunnistuksella tunnista-
maan yksittäisenä materiaalina, mutta 
haasteena on, että sitä  käytetään sekoit-
teena muiden materiaalien seassa vain 
pieninä pitoisuuksina (esim. 2-5 %). 

Elastaanin tunnistus on kuitenkin 
tärkeää, koska se vaikuttaa materiaa-
lin soveltuvuuteen eri kierrätysmene-
telmiin. Luotettavan tunnistamisen 
kannalta pitoisuuden tulisi olla noin 
10%. Tämä vaatisi mahdollisesti kaksi-
vaiheisen tunnistuksen. Mekaanisessa 
kierrätyksessä elastaani tukkii avaa-
jat, ja puuvillan kemiallisessa kier-
rätyksessä se hankaloittaa liuotusta.  
Puuvillan kemiallisen kierrätyksen 
kannalta elastaanin määrän tulisi olla 
alle 1-2 %. (Kamppuri ym. 2019, 14) 

Monomateriaalisuunnitelussa tuot-
teen jokainen osa on samaa materiaa-
lia. Näin ollen tuotteen kierrätyksessä 

ei tarvita erillistä erottelua materiaa-
leittain, vaan tuote kokonaisuutena 
on kierrätettävä. Monomateriaalisuus 
on tällä hetkellä suunnittelijan ainoa 
vaihtoehto taata tuotteen kierrätettä-
vyys (Karell & Niinimäki 2019, 1005). 

Monomateriaalisuus ei kuitenkaan 
ole itsestään täysin selvä ratkaisu teks-
tiilijäteongelmaan, vaan yksi monista 
vaihtoehdoista. Strategian tulee  tukea 
itse tekstiilituotteen käyttötarkoitusta. 
Monomateriaalistrategiaa voi hyödyn-
tää, mikäli se on tuotteelle muutoinkin 
luonteva valinta esimerkiksi käytön 
kannalta. Olennaista on monomate-
riaalistrategiankin ohella huomioida 
tuotteen pitkäikäisyys ja kestävyys, 
sillä ensisijaisesti tuote suunnitellaan 
käyttöön pitkälle aikavälille.

Elastaanin 

kierrätettävyyden haastee t 

huomioitava suunnittelussa

Jätteettömyyden
op timoiminen
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Mekaanisessa
kierrätyksessä
kovemma t osa t
on irrotettava

Eri kerrostukse t

kau ttaaltaan 

samaa materiaalia

P ienten osien

kanssa tarkkana

Esimerkki
kuinka kierrätettävyyttä

voidaan huomioida 
suunnittelu työssä

CASE – 100% KIERRÄTETTÄVÄ

TAKKI

Esim. kemiallisessa kierrätyksessä materiaalipitoisuuden homogeenisyys on tarkkaa, jotta materiaalin sidos hajoaa käytetyillä kemikaaleilla

Pienet brodeeraukset, ommellut logot ja nimet eivät ole 
kierrätystä merkittävästi haittaava ongelma, mikäli 
ompelulanka ja nauhat ovat samaa materiaalia teks-
tiileiden kanssa. Tekstiilien mekaanisessa avauksessa 
brodeerausommel ei avaudu yhtä helposti, kuin kan-
gasrakenne. Jos sekin halutaan auki, tarvitaan useita 
avauskierroksia ja kankaan kuidut lähtevät lyhenemään 
prosessissa. Laatu kärsii, koska avatussa kuidussa on 
joko lyhentynyt kuitupituus tai avautumattomia osia. 
Heijastinnauhat, kuminauhat ja elastiset nauhat, muovi 
sekä metallikomponenttien liitokset esimerkiksi veto-
ketjut, sekä AR (aramidi), LCP (nestekidepolymeeri) ja 
PVDF (polyvinyylideenifluoridi) ovat nauhamateriaa-
leja, jotka eivät sovellu kierrätykseen tai ovat erittäin 
vaikeasti kierrätettäviä. (Telaketju 2020b, 46) 
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2.6 uudeLLeenVALmistus, uPCYCLinG jA zero wAste -suunnitteLu

Kun puhutaan  uudelleenvalmistuksesta 
teollisuuden näkökulmasta, pyritään 
valmistamaan tuotteita, joiden ominai-
suudet vastaavat uutta ja jotka täyttä-
vät uuden tuotteen vaatimukset niin 
estetiikan kuin käytännöllisyydenkin 
osalta. Uudelleenvalmistettu tuote voi 
myös asettua hierarkiassa vanhaa tuo-
tetta ylemmäksi, jos sen edellä mainitut 
ominaisuudet ovat alkuperäisen tuot-
teen ominaisuuksia parempia. 

Pääperiaate teollisesta  näkökulmasta 
on valmistaa elinkaarensa loppuun 
 tulleet tuotteet uudelleen uusille käyt-
täjille. (Karvonen ym. 2015, 7) Ellen 
MacArthur Foundation määrittelee 
uudelleenvalmistuksen tarkoittamaan 
tuotteita, joissa elinkaarensa päähän 

tullut tuote tai sen osat valmistetaan 
uudelleen samaan käyttötarkoitukseen 
(Ellen MacArthur Foundation 2017a). 

Upcycling-menetelmässä uudelleen-
valmistuksessa käytettävä materiaali on 
peräisin muusta poistotekstiilistä kuin 
jo valmiin vaatteen  muodossa olevasta 
tekstiilistä, esimerkiksi käytetyistä 
verhoista tai muista kodintekstiileistä 
vaatteeksi valmistettavista tekstiileistä. 

Uudelleenvalmistus vaatteiden  osalta 
voi tarkoittaa esimerkiksi vanhan ver-
hokankaan hyödyntämistä vaatteiden 
valmistuksessa. Upcyclingin pääideana 
on nimensä mukaisesti t uottaa alku-
peräistä käyttötarkoitustaan arvoltaan 
korkeampia tuotteita. 

Upcycling-strategianpääideana tuo ttaa alkuperäisestäkäyttötarkoituksesta arvoltaan korkeampia tuo tteita

Esimerkiksi

vanhoja verhokankaita

voidaan hyödyn tää

vaa tteiden valmistuksessa

UUDELLEENVALMISTUS
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Upcyclingistä usein puhutaan myös 
siten, että  materiaalilähtökohtana 
 toimii alun perin jo valmiiksi vaatteeksi 
tuotettu poistotekstiili. Tälle on oma 
määritelmänsä, Reconstruction, jonka 
tavoitteena on ensin purkaa ja  sitten 
uudelleen järjestää  vaatteen osat siten, 
että lopullinen tuote muodostaa alkupe-
räisestä poikkeavan  tuotteen. (Redress 
Design Award 2020). Upcycling ja 
Reconstruction voidaan nähdä uu-
delleenvalmistuksen alakäsitteinä. 

Upcyclingin rinnalle on myös toinen 
termi: Downcycling, jossa alkuperäi-
nen tuote muuntuu uudelleenvalmis-
tuksen kautta hierarkisesti edeltäjäänsä 
alempiarvoiseksi. Kuitutason  kierrätys 
sinällään on jo Downcyclingiä, kun 
alkuperäinen tuote puretaan kuituta-
solla tai sulatetaan uuden materiaalin 

valmistamiseksi. Vaateteollisuudessa 
Downcycling tutuimmillaan on esi-
merkiksi leikkuujätteen hyödyntämistä 
autoteollisuudessa öljynimeyttämisrät-
teinä tai eristemateriaalina. 

Upcyclingin lisäksi on olemassa eri-
laisia vähäiseen tekstiilijätteeseen tai 
jätteettömään suunnitteluun tähtääviä 
suunnittelustrategioita, kuten Zero 
Waste -suunnittelu. Menetelmässä täh-
dätään nimensä mukaisesti nollahuk-
kasuunnitteluun, jonka suunnittelu- ja 
tuotantoprosessissa ei synny lainkaan 
leikkuujätettä. (Redress Design Award 
2020) Ihanteellisimmillaan Zero Waste 
-suunnittelussa huomioidaan myös jät-
teen minimointi tuotteen koko elin-
kaaren aikana.  

Zero Waste -strategian

hyödyn täminen

suunnittelu työssä

Zero Waste kaavoitus
  P oistaa 

leikkuujätteen
synnyn

Leikkuujätettä

ZERO WASTE
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On arvioitu, että tekstiiliteollisuuden hiilidioksidipäästöt 
laskisivat peräti 44%, mikäli vaatteita käytettäisiin kaksi 

kertaa useammin kuin nykyään.
 (Ellen MacArthur Foundation 2017b)
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2.7 käYtÖn suunnitteLu

Jo tuottteen suunnitteluvaiheessa tu-
lisi pyrkiä ohjaamaan sen käyttöä ja 
sitoutumista. Kun lähdetään tältä poh-
jalta pohtimaan vaatesuunnittelijan 
vastuuta, tulee ensin ymmärtää ku-
luttamisen periaatteita. Kuluttamista 
muodin saralla ohjaavat pääasiallisesti 
tunteet ja toisinaan vaatteen ostajan 
ja käyttäjän itse on vaikeaa erottaa 
todellista tarvetta ja halua toisistaan. 
Suunnittelijan tulisi päästä kuluttajien 
todellisten tarpeiden äärelle. Tähän 
ohjaa esimerkiksi luvussa 4.2. esitellyt 
Design Thinkingin eri vaiheet. 

Merkittävässä osassa tuotteen elin-
kaaren suunnittelua piilee myös ku-
luttajan vastuu: jokaisella kuluttajalla 
on henkilökohtaiset tapansa käyttää, 
pestä, huoltaa ja korjata vaatteitaan. 

Suunnittelijan tuleekin huomioida täl-
laiset erilaiset käytännöt jo suunnitte-
luprosessin aikana. Huollettavuuden 
suunnittelu on yksi kiertotalouden 
mukaisen suunnittelun kulmakivistä, 
 sillä käytön aikainen ympäristökuorma 
on merkittävä osa vaatteen elinkaaren 
kokonaisvaikutuksista. 

Lisäksi tulee muistaa, että myös laa-
dukas vaate voi muuntua nopeasti ja 
ennenaikaisesti poistotekstiiliksi, mi-
käli sitä huolletaan väärin, eli pestään 
liiallisesti tai sitä ei korjata tai huol-
leta. Ymmärtämällä erilaisia tapoja 
käyttää, pestä, huoltaa ja heittää pois 
vaatteita, suunnittelija voi pohtia rat-
kaisuja käytön aikaisten vaikutusten 
vähentämiseksi.  

s.35

KULUTTAMISEN
PERIAATTEET

Tarve VS. Halu

Henkilökoh taise t tavat
huoltaa, käyttää, korja ta,

pestä

Huomioitava jo
suunnittelun 
alkuvaiheilla

Huolle ttavuuden 

suunnittelu

ensisijaista

Tapojen ymmärtäminen

suunnitteluprosessissa

Milloin tuote
on tarpeellinen?
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Tuotteen käyttötarkoitus on ensisijainen määrittävä tekijä 
suunnittelussa. Käyttötarkoitus ohjaa merkittävästi käytön 

vaatimusten kautta tuotteelta vaadittavia ja toivottuja 
ominaisuuksia.
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Mihin 
käyttötarkoitukseen

vaa tteen tulee
 soveltua?

Arkivaate,

urheiluvaate

vai molemma t?

Helposti saa tavat

ja saavutettavat ohjee t

piden tävät käyttöikää

sekä voivat toimia osana 

tuo tteen muunneltavuu tta

Aja ttomuus 
X

Muunneltavuus?

Käyttötarkoitus ohjaa merkittävästi 
käytön vaatimusten kautta tuotteelta 
vaadittavia ja toivottuja  ominaisuuksia. 
Käyttötarkoituksen puolesta samana 
tuotteena esimerkiksi työvaate ei  sovellu 
arkikäyttöön, mutta toisaalta sama 
tuote voi soveltua arkikäyttöön ja ke-
vyeen liikuntaan, ottaen huomioon, 
että urheiluvaatetus on jo valmiiksi 
nykytrendien mukaista ja arjessa suo-
sitaan nykyisin hyvin paljon tällaista 
monipuolista vaatetusta. Nykyinen 
elämäntapamme on helposti liikkuvaa 
ja arkivaatteeltakin vaaditut ominai-
suudet ovat yleisesti sellaisia, että ne 
taipuvat monenlaiseen arkeen, jossa 

hyötyliikunta ja fyysisesti kevyt toi-
mistotyö kohtaavat. Toisaalta työ- ja 
aktiivivaatteidenkin väliltä löytyvät 
samankaltaiset yhtäläisyydet vaadit-
tavien ominaisuuksien kannalta, kuten 
kova kulutuksenkesto, hengittävyys, 
puhdistettavuus ja pesunkesto. Nämä 
ovat olennaisia huomioitavia vaatimuk-
sia niin arkivaatteelle, työvaatteelle 
kuin urheiluvaatteellekin. 

Esteettinen ajattomuus mielletään 
usein suoraan pitkäikäisyyden  takeeksi 
vaatteista puhuttaessa. Voisiko ajat-
tomuuden sijasta, tai sen rinnalla, 
puhua elämän eri vaiheita seuraa-
vista ja muunneltavista tuotteista? 

Tuotesuunnittelussa pitkäikäisyyteen 
voidaan laadun lisäksi vaikuttaa siten, 
että tuote voi kehittyä sen elinkaaren 
ja käytön aikana käyttäjän toimesta. 
Suunnittelussa voidaan huomioida tuot-
teen muunneltavuutta sen elinkaaren 
aikana. Monikäyttöisten vaatteiden 
lisäksi tuotteen mukana voisi kulkea 
jonkinlainen ohjeistus tuotteen muun-
teluun joko QR-koodin tai fyysisen oh-
jepaketin muodossa. Muunneltavuus 
voisi olla yksi vaikuttava tekijä lop-
pukäyttäjän sitoutumisessa tuottee-
seen. Tällä tavoin muunneltavuudella 
voidaan mahdollisesti pidentää tuot-
teen elinkaarta sille suunnitellussa 
käyttötarkoituksessaan. 
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3.0

tekstiilien
kierrätys
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3.1 tekstiiLien kierrätYsProsessit 

Tekstiilien kierrätyksessä on tärkeää 
valita kierrätysmenetelmä siten,  että 
kierrätetyn materiaalin jalostusarvo 
säilyy mahdollisimman korkeana. 
Näin kierrätetyllä materiaalilla voi-
daan korvata neitseellisiä materiaaleja. 
Poistotekstiilien lajittelulla on merkit-
tävä rooli materiaalin arvon kasvatta-
jana. (Kamppuri ym. 2019, 35) 

Tekstiilien kierrätys jaetaan kolmeen 
menetelmään: mekaaniseen, termiseen 
ja kemialliseen kierrätykseen.  

Mekaanisessa kierrätyksessä teks-
tiili avataan takaisin kuiduiksi, joita 
käytetään uusien tuotteiden valmis-
tukseen. Mekaaninen kierrätys sopii 
kaikille kuiduille. Luonnonkuiduille 
se onkin ainoa vaihtoehto, jotta kuitu 
pysyy täysin samana materiaalina. 
Sulamattomat luonnonkuidut voidaan 
kierrättää myös kemiallisesti.  

Kemiallisessa kierrätyksessä kuidun 
rakenne katoaa ja se valmistetaan uu-
delleen kuiduksi. Puuvillan liuotuksen 

ja regeneroinnin jälkeen syntyvä kuitu 
on selluloosamuuntokuitua. Prosessi 
on samantapainen, kuin kaupallisissa 
selluloosamuuntokuiduissa. 

Materiaali voidaan kierrättää myös 
polymeerinä, eli kuidun raaka-aineena. 
Kestomuoveihin perustuvat synteettiset 
tekokuidut, kuten polyesteri ja poly-
amidi, voidaan kierrättää termisesti su-
lattamalla. Tekokuitujen kuiturakenne 
pystytään hajottamaan termisesti sula-
tuksessa polymeeritasolle. Synteettiset 
tekokuidut voidaan kierrättää myös 
kemiallisesti monomeeritasolle. 

Sekä polymeerit että monomeerit 
on mahdollista prosessoida takaisin 
samanlaiseksi kuiduksi kuin lähtöma-
teriaali. Termisesti kierrätettyjä kuituja 
on saatavilla, mutta lähtöaine ei vält-
tämättä ole tekstiili. Esimerkiksi 40 % 
kierrätetyistä PET-pulloista voidaan 
valmistaa sulattaen polyesterikuituja. 
(Kamppuri ym. 2019, 7.)

Puh taa t 
seokse t

Mekaaninen
kierrätys

Selluloosa,
esim. puuvilla

Kemiallinen
kierrätys

Kuitu Polymeeri

Tekokuidu t

RAAKA-AINE

LAJITTELU

LOPPUTUOTE

KIERRÄTYS Terminen
kierrätys

Tekstiilijätteenmateriaalijakeet,lajittelu & kierrätys
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3.1 tekstiiilien kierrätysprosessit

kemiALLinen kierrätYs mekAAninen kierrätYs terminen kierrätYs
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3.2 tekstiiLien kierrätYsProsessit mAteriAALitYYPeittäin  

ViLLA

Villan kierrätystä on tehty mekaanisesti 
jo 200 vuotta. Sen hyödyntäminen on 
vähentynyt ajan saatossa, vaikka me-
kaanisesti kierrätettyä villaa pidetään 
arvokkaana materiaalina. Villan mekaa-
ninen kierrätys lyhentää kuitupituutta 
ja saattaa rajoittaa jatkoprosessointia.  
Kuitutason kierrätys on kuitenkin ai-
noa mahdollinen prosessi säilyttää vil-
lakuitu villana. (Kamppuri ym. 2019, 
9). Kierrätysprosessimuotoja on kaksi: 
suljettu- ja avoin kierto. Suljetussa kier-
rossa materiaali palaa aiempaa käyttö-
tarkoitustaan vastaavaan käyttöön ja 
avoimessa kierrossa käyttötarkoitus 
muuttuu. (International Wool Textile 
Organisation 2016) 

PuuViLLA

Puuvillaa kierrätetään  mekaanisesti 
tekstiiliteollisuuden sivuvirrasta, pää-
asiassa leikkuujätteestä. Kierrätys 
voidaan tehdä väreittäin tai kuitu voi-
daan valkaista ja värjätä uudestaan. 
Mekaaninen kierrätys on puuvil-
lalle ainoa tapa pitää sen kuitu puu-
villana. Puuvillaa voidaan kierrättää 
polymeerinä liottamalla selluloosa 
polymeeritasolle ja kuiduttamalla se 
selluloosamuuntokuiduksi. 

Mekaaninen kierrätys on varsin al-
hainen päästöiltään, mutta lyhentää 
kuitupituutta, mikä vaikuttaa heiken-
tävästi laatuun. Kuitutason kierrätys on 
kuitenkin ainoa mahdollinen prosessi 
silloin, kun halutaan säilyttää puuvil-
lakuitu sellaisenaan. Tämän vuoksi 
kierrätettyyn puuvillaan lisätään usein 
vahvikkeeksi neitseellistä puuvillaa tai 
tekokuitua. Lyhyemmistä kuiduista voi-
daan valmistaa eri kehruumenetelmillä 
myös kuitukangasta ja komposiittia. 

Puuvillaa voidaan kierrättää myös 
kemiallisesti, jolloin lopputuote on sel-
luloosamuuntokuitu. (Kamppuri ym. 
2019, 17) Lopputulos saattaa olla omi-
naisuuksiltaan jopa parempi kuin puu-
villa. (Aalto yliopisto, 2020) Prosessissa 
käytetään kuitenkin runsaasti ympäris-
töä haittaavia kemikaaleja. (Kamppuri 
ym. 2019,  36) 

PuuViLLA-PoLYesteri

Sekoitekuidut voidaan yleensä kier-
rättää mekaanisella kierrätyksellä. 
Lopputuotteena syntyy  sekoitekuitu, 
jonka loppukäyttökohteen löytämi-
nen voi olla hankalaa. Puuvillan ja po-
lyesterin sekoitteesta voidaan tehdä 
esimerkiksi huopaa, joka soveltuu läm-
pömuovaukseen ja lämpösidottavaksi. 

Lopputuotetta voidaan käyttää esi-
merkiksi huopamatoissa. Telaketju 2 
–hankkeessa on osoitettu, että mekaani-
sesti avattu puuvilla-polyesteri  voidaan 
kehrätä myös langaksi. (Kamppuri ym. 
2019, 35)  

PoLYesteri

Polyesteri on maailman käytetyin teks-
tiili. Sitä voidaan kierrättää mekaani-
sesti, termisesti tai kemiallisesti. Sitä 
ei kuitenkaan varsinaisesti kierrätetä 
mekaanisesti kuituna. Mekaanisessa 
kierrätyksessä polyesterin kuitu ly-
henee katkokuiduksi. Tällä hetkellä 
vaate- ja tekstiiliteollisuudessa po-
lyesteriä kierrätetään pääsääntöisesti 
polymeerinä, eli PET-pulloista teh-
dään kierrätettyä polyesterikuitua. 
Kierrätyspolyesteriä on maailmalla jo 
n. 7 % polyesteristä, ja se on usein pe-
räisin juuri PET-muovipulloista, joi-
den materiaalin homogeenisyys sallii 
kierrätyksen. 

Polyesterivaatteista on myös mahdol-
lista valmistaa kuitua. Polymeeritason 
kierrätys heikentää kuitenkin poly-
meerin laatua, ja syötteen puhtaus 
vaikuttaa merkittävästi myös kuidun 
laatuun. Polymeeriä voidaan kier-
rättää ainakin kahdeksan kierrosta. 

Kuluttajapoistotekstiilin kierrätyksen 
hankaluutena puolestaan on polymee-
ritason heterogeenisyys. Kierrätys mo-
nomeerina on taas kaupallinen konsepti 
polyesteritekstiilin kemialliselle kier-
rätykselle takaisin polyesterikuiduksi. 
(Kamppuri ym. 2019, 5-8) 

kuitu

Kuidun kolme tärkeintä ominaisuutta, 
jotka vaikuttavat sen soveltuvuuteen 
langan kehruussa, ovat kuituhienous, 
-vetolujuus ja -pituus. Kuituhienous vai-
kuttaa langan lujuuden ja tasaisuuden 
lisäksi myöhemmin kankaan kiiltoon 
ja laskeutuvuuteen. Se myös vaikuttaa 
kehruu- ja tuotantonopeuteen. 

Kuidun vetolujuus on langankeh-
ruuprosessin kannalta keskeinen 
kuituominaisuus. Kosteus vaikuttaa 
kuidun vetolujuuteen vahvistaen puu-
villaa ja pellavaa, mutta heikentäen 
 viskoosi - ja polyamidikuituja sekä vil-
laa. Polyesteriin ja polypropeeniin kos-
teudella ei ole vaikutusta. (Kamppuri 
ym. 2019, 17) 
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4.0

muotoiluajattelu 
suunnittelijan 

työkaluna
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4.1 muotoiLustA muotoiLuAjAtteLuun

Design Thinking (Muotoiluajattelu) 
-menetelmällä tarkoitetaan ratkaisukes-
keistä suunnittelumetodia, jossa keski-
tytään ihmislähtöiseen lähtökohtaan 
ongelman löytämiseksi ja  ratkaisun 
rakentamiseksi (Ruokamo 2016, 67). 

Design Thinkingissä suunnittelua 
tarkastellaan  koko suunnittelupro-
sessin kannalta pelkän lopputuotteen 
 sijaan. Menetelmän toi nykymuodos-
saan ensimmäisenä esille  Nobel -pal-
kittu Herbert Simon kirjassaan The 
Sciences of the Artificial (1969). Design 
Thinking menetelmänä soveltuu oh-
jaamaan sekä tuotesuunnittelu- että 
palvelumuotoiluprosesseja. Sen ha-
vainnollistamiseksi on luotu useita 
malleja, jotka sisältävät kolmesta seit-
semään kohtaa. 

Seuraavalla sivulla esittelemme yh-
den yleisimmistä malleista, joka on 
kehitelty Hasso Plattner Institute of 
Designissa, Stanfordin yliopistossa. Se 

koostuu viidestä suunnitteluprosessin 
vaiheesta: havainnoinnista, määritte-
lystä, ideoinnista, testaamisesta ja to-
teuttamisesta (Dam & Siang 2020a). 

Vaikka suunnitteluprosessi kuva-
taan usein lineaarisena, se ei sitä ole, 
vaan tarkoituksena on kulkea vaihei-
den välillä edestakaisin tarvittaessa. 
Prosessi alkaa ihmislähtöiset tarpeet 
huomioiden ja sisältää usein paljon 
prototyypittelyä uusien innovaatioi-
den löytämiseksi. Tärkeää on muistaa, 
 ettei menetelmää tule ajatella täydelli-
senä kohta kohdalta etenevänä mallina, 
vaan sen on tarkoitus opastaa suun-
nittelijoita ajattelemaan määriteltyä 
ongelmaa innovatiivisesti käyttäjän 
tarpeet huomioiden. 

Vaikka Design Thinking ohjaa ensi-
sijaisesti käyttäjälähtöiseen suunnitte-
luun (Human Centered Design), se on 
lisäksi ihanteellinen menetelmä myös 
ympäristölähtöiseen suunnitteluun. 

• Muotoilusta muotoiluaja tteluun: 
suunnitteluprosessin kokonaisuuden hallin ta 
loppu tuo tteeseen keskittymisen sijasta

• Muu ttaa suunnittelijan tapaa käsitellä 
ongelmia ja rohkaisee ra tkaisemaan niitä

• Menetelmän läh tökoh tana on ihmis- ja 
käyttäjäläh töisyys, mu tta soveltuu myös 
ympäristöläh töiseen suunnitteluun

• Suunnittelijan tulee olla selvillä kulu ttajien 
tiedoste tuista ja tiedostama ttomista tarpeista: 
havainnoin ti läh tökoh tana au ttaa selvittämään 
kulu ttajien todellisia tarpeita

• Nopean prototyypittelyn tärkeys innovoinnissa: 
nopea t kokeilu t ideoinnin työkaluna 
(yritys ja erehdys)

Menetelmä soveltuu ohjaamaan  sekä  tuotesuunnittelu-  
e ttä palvelumuotoiluprosesseja

DESIGN THINKING

PÄHKINÄNKUORESSA
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4.2 design thinking

• Ajattelu 
"laatikon ulkopuolelta"

• Ideointityökalut:
Brainstorming ym.

• Kriittisyyden unohtaminen: 
mikä kaikki on mahdollista?

• Tutkitaan ideoiden 
toimivuutta teoriassa

testauskelpoinen
idea / ideat

• Useita nopeita luonnoksia 
ja prototyyppejä

• Pyrkimys löytää paras ratkaisu 
aiempien vaiheiden kysymyksiin

• Syntyy ratkaisuja, 
korjaushedotuksia tai hylkäyksiä

• Palataan taaksepäin / hylätään 
toimimattomat ideat

käyännönkokeilut
osaksi ongelmanratkaisua

• Kerätyn tiedon koonti 
ja analysointi

• Kysymyksenasettelu

• Ideoinnin aloittaminen
(kohta 3)

• Ongelman ihmislähtöinen
määrittely

ongelman määrittely 
käyttäjälähtöisesti

• Ongelman / ongelmien tunnistus 
ja havainnointi

• Ongelman inhimillistäminen

• Asiantuntijan konsultointi, 
tiedon keruu, käyttäjien 

havainnointi

• Käyttäjäkeskeinen 
suunnittelu

sidosryhmien 
tarpeiden tunnistaminen

• Idean testaus 
käytännössä

• Tuote toteutetaan, mikäli se
 vastaa haluttuja ratkaisuja

• Mahdollisia muutoksia / 
kehitysehdotuksia

• Jatkokehitys

prosessin reflektointi  
& valmis tuote 

ideointi prototyypittelymäärittelyhavainnointi testaaminen / 
toteuttaminen
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4.2 desiGn tHinkinG 

HAVAinnointi ( oBserVe )

Havainnoinnin ensimmäinen kysymys 
suunnittelijalle on: kenelle suunnitel-
laan ja miksi? Sidosryhmiä pohtiessa 
lähtökohta on asiakaslähtöinen, mutta 
nykyään suunnittelijan tulee huomioida 
myös ympäristö ja sen eri osa-alueet 
omina sidosryhminään. Sisällyttämällä 
nämä tekijät sidosryhmiin, kestävyys ja 
ympäristölähtöisyys ei jää taka-alalle, 
vaan on tärkeä osa tuotteen tai palve-
lun suunnittelua. 

Havainnointi alkaa ongelman tun-
nistamisella ja sen ymmärtämisellä. 
Ongelma voi olla tuotteessa tai pal-
velussa itsessään. On tärkeää käyttää 
aikaa ja vaivaa ongelman tarkkaan läpi-
käyntiin ja tutkimiseen, sen sijaan että 
rynnätään suoraan ratkaisuun. Silloin 
ongelmanratkaisu saattaa jäädä pinta-
puoliseksi ja esimerkiksi asiakkaan tai 
kohderyhmän ymmärtämisen sijaan 
ratkaisu seuraa suunnittelijan omia 
kokemuksia ja ajatuksia tarpeista to-
dellisten tarpeiden sijaan. (Dam & 
Siang 2020b) 

Design Thinking -strategiaa voi 
hyödyntää myös osallistavan suunnit-
telun strategiana. Menetelmä perustuu 
siihen, että tuotteiden käyttäjillä on 
mahdollisuus saada äänensä kuuluville 

koskien sitä, miten tuotteet suunnitel-
laan. Mikäli sidosryhmät on sisälly-
tetty tuotteen suunnitteluprosessiin, 
tuotteen laatu nousee. (Ruokamo 2016) 
Ongelmaa havainnoidaan monelta kan-
nalta ja siksi sidosryhmät olisi hyvä ot-
taa mukaan ongelmien kartoitukseen. 

Nykypäivänä vastuullinen suunnitte-
lija tunnistaa tuotteensa sidosryhmien 
laajuuden ja ymmärtää esimerkiksi 
ympäristöhaittojen lukeutuvan niihin. 
Näin ollen suunnittelija huomioi tasa -
-arvoisesti niin asiakkaansa (ihminen, 
yhteisö) kuin sidosryhmien (ympäristö, 
ihmisoikeudet, kestävä kehitys) tarpeet. 
(Clarke 2020) 

määritteLY ( define )  
Alkuhavainnointia seuraa usein on-
gelman määrittely. Tässä kohdassa 
havainnot kerätään yhteen ja niitä 
analysoimalla pyritään löytämään on-
gelman ydin. Ongelma tulisi määrittää 
ihmis- tai ympäristölähtöisesti, nähden 
ongelma  osana suurempaa kokonai-
suutta. (Dam & Siang 2020b)  

ideointi ( BrAinstorminG ) 
Kun ongelma on määritetty koko-
naisuudessaan, on lupa käynnistää 
luova ajatteluprosessi. Tässä vaiheessa 

kriittisyyden ja epäilyn voi unohtaa ja 
keskittyä nopeaan ideointiin. (Dam 
& Siang 2020b) Erilaiset vastuullisen 
suunnittelun strategiat toimivat tässä 
kohtaa hyvänä apuvälineenä luovuu-
delle ja ongelmanratkaisulle: voisiko 
tuotteen tehdä jätettä ja päästöjä mini-
moiden, suunnitella tuotteen puretta-
vuus huomoiden tai vaikka ratkaisuksi 
sosiaaliseen haasteeseen? 

Vastuullisen sunnittelun strategioita 
on useita, mutta esimerkiksi Mistra 
Future Fashionin luoma Ted’s Ten 
 -strategiakokonaisuus toimii  hyvänä 
suunnitteluprosessia ohjaavana työ-
kaluna (Textiles Environment Design). 

PrototYYPitteLY ( PrototYPe )

Testaus sisältää vaiheena paljon pa-
luuta ongelman määrittelyyn. Tässä 
vaiheessa testit ovat nopeita ja niiden 
tulokset määrittelevät, mihin suun-
taan ratkaisua lähdetään kehittämään 
(Dam & Siang 2020b). Suunnittelijan 
tulee myös hyväksyä, mikäli kokeiltu 
ratkaisu ei toimikaan halutulla tavalla 
tai se ei enää kohtaa suunnittelun al-
kuperäisiä tavoitteita. Voi esimerkiksi 
olla, ettei asiakkaan tai sidosryhmien 
tarpeita voidakaan kohdata arvojen 
mukaisesti. 

Tässä kohtaa, ellei jo aiemmin, voi-
daan prosessissa palata askeleita 
taaksepäin tai hylätä testattuja ide-
oita. Design Thinking -menetelmä ei 
etene  lineaarisesti, vaan tarkoituksena 
on edetä prosessissa edestakaisin, jotta 
ajattelu on jouhevaa ja uusille ideoille 
on tilaa kehittyä. 

toteuttAminen ( mAke ) 
Jos suunnittelijan idea on päässyt  tänne 
asti, sen  tulisi täyttää suunnittelijan 
prosessissa määritellyn ongelman rat-
kaistuksi ja kohderyhmän vaatimuk-
set. Tässä tapauksessa tuote on valmis 
tuotantoon. 

Tuotekehitys on kuitenkin jatkuvaa, 
vaikka itse tuote olisi valmis. Design 
Thinkingiä voidaan ajatella jatkuvaan 
tuotekehitykseen soveltuvana työka-
luna. (Dam & Siang 2020b) Esimerkiksi 
mitoituksen ja sarjonnan tarkistus 
asiakaspalautteiden perusteilla edel-
lyttävät jatkuvaa tuotekehitystä. Myös 
materiaali- ja teknologiakehitys voivat 
ohjata kehittämään jo olemassa olevia 
tuotteita eteenpäin. Oppaaseen olemme 
laatineet Suunnittelijan muistilistan (ks. 
osa 4.3. Designer’s Check-list), jota voi 
hyödyntää suunnitteluprosessin onnis-
tumisen arvioinnissa. 
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4.3 case – 100% kierrätettävä takki

ideointi prototyypittelymäärittelyhavainnointi testaaminen / 
toteuttaminen

•  Kiertotalouden 
 mukainen

•  Mahd. vähän 
 materiaalihukkaa
• Käyttöön sopiva
tuote

• Kierrätettävä
sellaisenaan

•  Kierrätettävyys: 100% 
monomateriaali

•  Zero-waste 
 suunnittelu

• Funktionaalinen

• Erikoistekniikka

•  Monomateriaali;
100% Polyester kangas
100% Polyestertäyte
Muovinapit
Polyesterlanka

 Zero Waste -kaava,
ultraääniompelu

•  Kaavan testaus 

•  Toppauksen 
paksuuden toimivuus 
ultraääni ompelukoneella

• Hylätään aja tus 
polyesternapeista 

•  Tuo tteen toteu tus ja
testaus käytössä 

•  Onnistumisen ja 
kehityskohteiden 
havainnoin t i

•  Muu toksia mahdolliseen 
versioon 2

   Vanun paksuus

• Ja tkokehitys: Mitä esille 
nousseista ideoista voisi 
hyödyn tää?

   Kestävämmät
       me tallise t

Monomateriaalisen

takin esimerkki

s.22



suunnittelijan opas 38 muotoiluajattelu suunnittelijan tukena

4.3 CAse – 100% kierrätettäVä tAkki

Suunnittelun lähtökohtana oli muo-
toilun keinoin löytää ratkaisu kierrä-
tettävyyden ongelmaan  toppatakkia 
suunnitellessa. Suunnittelun ja ide-
oinnin pohjana hyödynnettiin Design 
Thinking  -menetelmää, jossa inhimil-
listen tarpeiden täyttämisen lisäksi 
tavoitteena oli kiertotalouden mu-
kainen ajattelu ja ympäristökeskei-
nen suunnittelu. Tarkoituksena oli 
mahdollistaa tuotteen kierrätettävyys. 
Kierrätettävyyden lisäksi suunnittelu-
prosessia ohjasivat tuotteen käytettä-
vyys, f unktionaalisuus ja pitkäikäisyys.  

Suunnitteluprosessissa ongelmaa 
havainnoitiin ensin monipuolisesti ja 
omaa ymmärrystä lisättiin kyselyillä 
ja taustatutkimuksella. Ratkaistaviksi 
ongelmiksi määriteltiin tuotteen kier-
rätettävyyden säilyminen jätteettömyy-
teen tähtäävää suunnittelustrategiaa 
hyödyntäen, käyttötarkoitusta unohta-
matta. Tuotteelle luotiin myös lopuksi 

kiertotalouden mukainen elinkaari-
suunnitelma. Näihin ideoitiin  kautta 
tuotteen tarkoitusta parhaiten palve-
levat ratkaisut. 

Ongelman ratkaisuksi muodostui 
moniosaisen tuotteen suunnittelu mo-
nomateriaaliseksi.  Monomateriaalisuus 
oli mahdollista, sillä polyesterin käyttö 
takin jokaisessa osassa oli muutenkin 
perusteltavissa käyttötarkoituksen 
kannalta. Jätteettömyyteen tähtää-
väksi strategiaksi valikoitui Zero Waste 
-suunnittelu, jossa kaavoituksen an-
siosta tuotteesta ei jää lainkaan leik-
kuujätettä. Kiertotalous mahdollistui 
kierrätettävyyden ansiosta ja funk-
tionaalisuus suunnitteluratkaisuilla.  

Prototyypin valmistus tapahtui 
osissa, jossa testaus edelsi aina seu-
raavaa vaihetta. Takaiskujakin tuli. 
Esimerkiksi käytetty ompelumenetelmä 
ei täysin vastannut tarpeita, ja ajatte-
lussa jouduttiin palaamaan takaisin 

useaan otteeseen ongelman määritte-
lyyn. Design Thinking -menetelmässä 
tämä on jopa toivottavaa, sillä onnistu-
misen sijasta erehdyksen kautta löytyy 
usein se innovatiivisin ratkaisu. Lisäksi 
täydestä monomateriaalisuudesta jou-
duttiin luopumaan, sillä muovinappien 
materiaali ja kovuus ei oletettavasti 
kuitenkaan vastannut polyesterikan-
kaan vastaavaa ja tämä olisi osoittautu-
nut ongelmaksi kierrätyksessä. Tämän 
vuoksi tuotteessa päädyttiin metalli-
nappeihin, mikä osaltaan voi edistää 
tuotteen pitkäikäisyyttä. 

Lopputuote täytti laaditut vaati-
mukset. Tuotetta kehitettäessä mah-
dolliset ongelmat käytettävyyden ja 
kierrätettävyyden suhteen nousevat 
oletettavasti esiin. Tällöin tuotteen 
kehitys jatkuu. Tulevaisuuden vaihto-
ehtoja voisivat olla esimerkiksi jo val-
miiksi kierrätetyt materiaalit tai täysi 
monomateriaalisuus. 

Erehdysten ja testailun
kau tta innova tiivisten
ra tkaisujen löytäminen100% kierrätettävän

takin suunnittelun
eri vaihee t
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4.4 suunnittelijan muistilista

Minkä ongelman tuote ra tkaisee?

Miten tuo tteen suunnittelussa huomioidaan jätteettömyys?

Mihin tarpeeseen ja kenelle tuote suunnitellaan? 

Palveleeko tuote käyttötarkoitustaan?

Onko tuo tteelle ja tko- 
tai loppusijoitussuunnitelmaa?

Kuinka tuo tteen eri komponen tit ja materiaalit ova t eroteltavissa?

Pitkäikäisyyden suunnittelu: miten tuote ikään tyy?

An taako tuote enemmän kuin o ttaa?

Miten mahdollistetaan tuo tteen seuraava elämä?

design for problem solving: 

design for low waste:

design for need:

design for use:

design for recycling or remanufacture:

design for disassembly:

design for longevity:

design for regenerate:

design for new life:

Esimerkki kiertotalouden 

mukaisen suunnittelun 

muistilistasta:
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4.4 suunnitteLijAn muistiListA

Suunnitteluprosessi ja sen  tehtävänanto 
vaihtelevat usein runsaasti riippuen 
suunnittelukontekstista. Itsenäisesti 
toimivan suunnittelijan suunnittelu-
prosessi on hyvin erilainen verrattuna 
suuryrityksessä toimivan suunnitteli-
jan prosessiin. Toisaalta suunnittelijan 
oma suunnitteluprosessi voi sisältää 
myös henkilökohtaisia rutiineja, jotka 
noudattavat hyväksi todettua kaavaa. 
Tätä kaavaa on hyvä ajoittain pohtia 
ja uudistaa, jotta sen avulla syntyvät 
tuotteet kohtaavat alati muuttuvia si-
dosryhmien ja asiakkaiden tarpeita 
ja arvoja. 

Suunnittelijan tai yrityksen edusta-
mat arvot tulisi näkyä lopputuotteessa. 
Arvot voivat sisältää esimerkiksi eettisiä 
ja ekologisia arvoja tai visuaalisia ele-
menttejä. Samalla suunnittelija kohtaa 
kuitenkin resurssien vaatimukset ja ra-
joitukset. Resursseja, tai paremminkin 
niiden puutteita, voivat olla ajan, rahan, 

työvoiman puute. Pyrkimys on kohti 
tasapainoa, jossa valitut arvot kohtaa-
vat olemassa olevat resurssit.  

Yksi työkalu tasapainon saavutta-
miseen on Designer’s Check List eli 
Suunnittelijan muistilista. Muistilistan 
voi laatia itse ja sen on oltava sisällöl-
tään kattava ja samalla tiivis kooste, 
johon tiivistyy yrityksen vastuulliset 
ja strategiset tavoitteet. Suunnittelijan 
muistilistassa arvot ja yrityksen re-
surssit kohtaavat. Muistilistan ei tulisi 
olla vain suunnittelijan harteilla, vaan 
se tulisi laatia huolellisesti yhdessä 
suunnittelijan ja vastuullisuustiimin 
tai yrityksen johdon kanssa. Valmiina 
se nopeuttaa suunnittelutyötä samalla 
varmistaen yrityksen valittujen arvo-
jen toteutumisen. Muistilistaa tulee 
päivittää aika ajoin teknologian, ym-
päristöasioiden ja asiakastarpeiden 
kehittyessä. 

Ongelman 
ra tkaisu?

Käyttötarkoitus?

Tuo tteen 
ja tkojalostus?

An taako tuote enemmän kuin o ttaa?
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loppusanat 
& kiitokset



Suunnittelijan oppaan lopetukseksi 
voimme todeta suunnittelijalla olevan 
käsissään merkittävä vastuu kierto-
talouden toteutumisessa tekstiili- ja 
 vaatetusalalla. Vastuun  lisäksi suunnit-
telijalla on myös valtaa vaikuttaa  kuinka 
kiertotalous toteutuu ja millaisia mah-
dollisuuksia suunnitellut tuotteet avaa-
vat kiertotaloudelle tulevaisuudessa. 
Tulee kuitenkin muistaa, että vaikka 
suunnittelupäätöksillä onkin mittavat 
vaikutukset, ei  suunnittelija työsken-
tele yksittäisenä toimijana tällä val-
tavan kompleksisella alalla. Matkalla 

kohti kestävää tulevaisuutta, tarvit-
see suunnittelija tukea ympäriltään. 
Kiertotalouden toteutuminen vaatii 
kaikkien toimijoiden panosta aina 
kuluttajista yrityksiin ja päättäjistä 
lainsäädäntöön. 

Yrityksessä työskentelevän suunnit-
telijan toimivaltuuksien osalta koros-
tuu erityisesti yrityksen avoimuus ja 
muutoshalukkuus kestävän suunnit-
telun mahdollistajana. Tämän päivän 
luova työ edellyttää toimintaympäris-
töä, joka ei pelkästään rajaa, vaan tar-
joaa mahdollisuuksia suunnittelijalle 

kehittyä kohti kiertotalouden mukai-
sen tuotesuunnittelun asiantuntijuutta. 
Lopuksi haluamme esittää kiitokset 
koko Telaketju -verkostolle kunnian-
himoisesta työstä tekstiilien kierto-
talouden mahdollistamiseksi ja siitä, 
että suunnittelijan rooli tässä suuressa 
kuvassa on noteerattu laajalti koko 
hankkeen toiminnan ajan. Kiitos myös 
LAB-ammattikorkeakoululle tämän 
julkaisun mahdollistamisesta sekä eri-
tyiskiitos graafikollemme Iida-Maria 
Remekselle työkirjan upeasta ja raik-
kaasta ilmeestä. 

oPPAAn kirjoittAjAt

Annariina Ruokamo
Mirka Uunimäki
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design thinking

ideointi prototyypittelymäärittelyhavainnointi testaaminen / 
toteuttaminen



suunnittelijan muistilista

minkä ongelman tuote ratkaisee?

miten tuotteen suunnittelussa huomioidaan jätteettömyys?

mihin tarpeeseen ja kenelle tuote suunnitellaan? 

palveleeko tuote käyttötarkoitustaan?

onko tuotteelle jatko- tai loppusijoitussuunnitelmaa?

kuinka tuotteen eri komponentit ja materiaalit ovat eroteltavissa?

pitkäikäisyyden suunnittelu: miten tuote ikääntyy?

antaako tuote enemmän kuin ottaa?

miten mahdollistetaan tuotteen seuraava elämä?



suunnittelijan muistilista
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ten r’s for circular design 

regenerate r0

refuser1

rethinkr2

r4

r3

r5

r6

r7

repurpose r8

recycler9

reuse

reduce

repair

refurbish

remanufacture

recoverr10

Regenerative actions: 
‘give more than you take’

Smarter product use 
and manufacture

Extend life-span of 
product and its parts

Useful application 
of materials

(Ruokamo 2021; Ellen MacArthur Foundation 2017a)



See-through and thin fabrics 
(For example: scarfs 

and curtains) 

Coated textiles 
(For example: raincoats and 

shower curtains )

END-OF-LIFE TEXTILES CAUSING ERROR 

IDENTIFICATION IN MECHANICAL 

TEXTILE SORTING 

(Recommended to sort by hand) 

Multilayer texture 
(For example: quilted 
jacke ts and duve ts )

Materials with partly differen t 
compositions (For example: 

interior textiles, in which the 
stripes "struc tures" are differen t 

materials) 

Materials con taining elastane 
(For example: stre tchy

 jeans and knits )

identifiCAtion of end-of-Life textiLes 



CirCuLAr desiGn formuLA

Circular design is a systemic process in which the designer has the power and responsibility to
influence to the entire life-cycle of a product. Circular design means that products and services 
are designed by minimising the negative and maximising the positive impacts throughout their 

life cycle. The products are designed so that all resources circulate.

Produc t

Manufac turing

Use

Reuse

Recycle

Material
produc tion

DESIGN

Circular
Design Process



desiGn for dissAssemBLY

Wha t if the material was like a pile of Legos? As together they form a working collec tive, bu t they can be separated and replaced by o ther pieces. 
RECYCLE

REPAIR

Separate parts for 
repair or reuse for 

similar use Material made for disassembly 

Separate parts for 

repair or reuse for 

similar use 

ENERGY

1

2

3



CAse – 100% reCYCLABLe jACket

 In mechanical 
recycling, 

the hard parts need to be 

removed first. 

All the layers

 = same material

You need to be precise 

with small objec ts 

An example how 
recyclability

can be noted in design work

CASE – 100% RECYCLABLE

JACKET

For example, in chemical recycling the material needs to be homogenous to dissolve with the chemicals used in the 
process.  



brainstorm 

• Thinking 
outside the box 

• Brainstorming 
(by using different tools)

• Forgetting criticality: 
What are all the options?

• Testing ideas in 
theory

idea/many ideas ready 
to be tested

prototype 

• Quick prototyping for 
the idea/ideas

• Various tests for finding 
the best solution

• Forming solutions: rejecting 
and developing ideas

• Being ready to go back if the 
ideas aren’t working

wider understanding of the 
problem and the proposed 

solution

define 

• Assembling and analyzing 
the collected information 

• Asking 
questions

• Starting to ideate 
(Part. 3 Brainstorm)

• The humane definition 
of the problem

people-oriented view 
to the problem 

observe 

• Recognizing and observing
 the problem/problems

• Humanizing the problem/
problems 

• Consulting the experts, collecting 
the information, observing the 

users

• User-centered design

empathizing the problem/
problems 

make 

• Testing ideas 
in practice

• If the prototype or idea solves 
the defined problem, it is ready 

for production

• Change/Development of ideas

• Further development 

the product or idea 
for a defined need

design thinking



design thinking

brainstorm prototype define observe make 



designer's check-list

design for problem solving: 

design for low waste:

design for need:

design for use:

design for recycling or remanufacture:

design for disassembly:

design for longevity:

design for regenerate:

design for new life:



designer's check-list
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